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Niestety, z powodu nasilających się chorób zajęcy i związanego z tym 
katastrofalnego zmniejszania się ich stanów nawiązana współpraca za-
kończyła się po kilku latach. Nie poprzestajemy w nadziei, że znani z gos-
podarności wielkopolscy koledzy odbudują pogłowia zwierzyny drobnej i jesz-
cze nie raz wspólnie zapolujemy. Nadzieja bowiem na odbudowę stanów 
zwierzyny drobnej w naszych łowiskach jest niestety niewielka, pomimo, że 
ostatnio okazujemy jej więcej szacunku – podjęliśmy uchwałę o zaprzestaniu 
organizacji polowań na zające, a w obwodach polnych intensywnie zakładamy 
remizy krzewiaste z myślą tak o szarakach, jak i kurakach polnych – kuro-
patwach i bażantach. 
 
 
 

12. 
 

LUDZIE KOŁA 
 

Bolesław Mieszczak – Bolek. Wieloletni prezes „Sokoła” 
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Rozdział ten zacząć oczywiście należy od założycieli Koła Łowieckiego 

nr 1. w Świdwninie, czyli cofnąć się do roku 1946. Z tego okresu najbliższy 
nam sercu i pamięci, bo zmarły 15 stycznia 2000 roku jest kolega Bolesław 
Mieszczak. Pamięć jego, jak i innych zmarłych członków Koła, uczczono w ne-
krologu zamieszczonym w marcowym miesięczniku Łowiec Polski. Losy 
pozostałych założycieli Koła, których wspomina się na początku niniejszego 
opracowania – kolegów Mariana Spychalskiego, Wincentego Burkieta, 
Fridolina Słowika, Zygmunta Skarżyńskiego, Aleksandra Gizińskiego i innych – 
są nam niestety prawie nieznane. Większość z nich bowiem wyjechała ze 
Świdwina, a i pewno już nie żyje. 

Nekrolog zamieszczony w Łowcu Polskim w 2000 r. 
 
 

Wiele ciepłych słów można powiedzieć o kilku nieżyjących już, lecz 
żywych w naszej pamięci kolegach znanych ze swej aktywności społeczno – 
łowieckiej: wspomnianym już Bolesławie Mieszczaku oraz Stefanie Lepsiku, 
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Zygmuncie Wojciechowskim, Stanisławie Łońskim, Rudolfie Szparkowskim, 
Henryku Gulbasie, Janie Pilarzu, Jerzym Piekarskim, Stefanie Piętce. 
Przypomnijmy pokrótce ich myśliwskie drogi: 

 
 
śp. Bolesław Mieszczak 
 
Urodzony 27 grudnia 1913 roku w Żywcu. Zaraz po przyjeździe na 

ziemię świdwińską w 1945 roku szybko znalazł wspólny język z innymi, 
wzmiankowanymi wyżej, myśliwymi przedwojennymi i stał się jednym z założy-
cieli Koła Polskiego Związku Łowieckiego w Świdwinie. W latch 1946 – 1962 
był członkiem czteroosobowego zarządu tego Koła, a po podziale koła, w la-
tach 1962 – 1972, prezesem Koła nazwanego już wtedy „Sokół”. W latach 
1972 – 1978 z uwagi na to, że pełnił funkcję prezesa Spółdzielni Krawieckiej 
„Zgoda” w Świdwinie, w zarządzie Koła był wiceprezesem. Natomiast od 1980 
roku, aż do śmierci, czyli przez okres 20 lat znowu był, tym razem już 
nieprzerwanie przez 20 lat, prezesem „Sokoła”. Pomimo podeszłego przecież 
wieku cieszył się dobrym zdrowiem i do końca swych dni zachował jasność 
umysłu, uśmiech na twarzy i aktywność w kierowaniu pracą zarządu oraz 
szacowaniu szkód łowieckich. 

Prezes Bolek; mimo podeszłego wieku, niemal zawsze uśmiechnięty. 
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Nie tylko ze względu na zasługi w tworzeniu Koła, ale też z uwagi na 
rzadko spotykaną uczciwość i bezstronność Bolesław Mieszczak, zwany przez 
kolegów Bolkiem, darzony był wielkim szacunkiem wśród członków Koła          
i władz wojewódzkich PZŁ w Koszalinie. Za swą działalność został odzna-
czony brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w 1998 
roku także najwyższym odznaczeniem związkowym - Złomem.    

 
 
śp. Stefan Lepsik 
 
Uczciwy i wspaniały człowiek związany całe życie z lasem. Członek 

świdwińskiego Koła Łowieckiego od 1946 roku. Przez wiele lat był leśniczym  
w Oparznie. W swej leśniczówce wielokrotnie po polowaniach gościł kolegów  
z Koła. Był doskonałym gospodarzem na swoim terenie, co widać dziś po 
pięknie rosnących lasach w obwodzie nr 89. (obecnie 107.) naszego Koła. Na 
jednym z konkursów urządzonych z okazji 30-lecia Koła było pytanie: „Wymień 
nazwę leśnictwa, w którym są najbardziej udane uprawy leśne i podaj czyja to 
zasługa”. Prawidłowa odpowiedź brzmiała: „Leśnictwo Oparzno, leśniczy Ste-
fan Lepsik”.  

Leśniczy Stefan Lepsik 
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Kolega Stefan Lepisk otrzymał pośmiertnie jako pierwszy ustanowione  
w województwie koszalińskim odznaczenie Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi 
Koszalińskiej. W Kole pozostał jego syn Andrzej, pełniący od wielu lat funkcję 
sekretarza zarządu. 
 
 

śp. Zygmunt Wojciechowski 
 
Z grona leśników wymienić trzeba też Zygmunta Wojciechowskiego, 

członka Koła od roku 1947, a w latach 1957-1958 jego łowczego. Kolega ten 
był leśniczym leśnictwa Międzyrzecz. Pierwszą leśniczówkę miał w poniemiec-
kim pałacyku myśliwskim, na piwnicach którego stoi teraz nasz dom myśliwski 
„Sokołówka”. Potem mieszkał i pracował w nowej leśniczówce wybudowanej  
w pobliżu. Był bardzo dobrym, wykształconym jeszcze przed wojną, 
fachowcem, wzorowym gospodarzem w swych lasach, leżących na terenie na-
szego obwodu nr 76. Szczególne zasługi na rzecz koła poniósł po przejściu na 
emeryturę, gdy od 1989 roku przez 8 lat zamieszkiwał w „Sokołówce” pełniąc 
funkcję jej gospodarza. W Kole pozostawił pasierba Wiesława Ziemskiego.  

 

Leśniczy Zygmunt Wojciechowski 
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śp. Stanisław Ło ński 
 
Urodzony na ziemiach wschodnich. W czasie II wojny światowej 

przeszedł (jak mówił) szlak “od Lenino do Berlino”. Był jednym z najstarszych 
oraz najaktywniejszych członków “Sokoła” i chyba do dzisiaj jego najbarw-
niejszą postacią. Polował niemal zawodowo, do czasu, gdy w wypadku ko-
lejowym stracił rekę. Jego ulubiona zwierzyna to lisy, kuny i tchórze. Wśród 
kolegów zwany “Hucułem”, wsławił się nie tylko umiejętnościami łowieckimi ale 
licznymi powiedzonkami typu “chodź durak, ja ci wiedzu przekażu” (z tych 
powiedzonek znakomita część nie nadaje się do publikacji). W swoim czasie 
słynął też z posiadania psa Morusa – „profesora” dzikarza, doskonałej 
dwururki „dwudziestki” i wysłużonej laski myśliwskiej, która czasem służyła mu 
też za latrynkę. W latach 60-tych strzelił odyńca o wadze ponad 160 kg. Zmarł 
latem 2000 r. w wieku ponad 80 lat. 
 

Stanisław Łoński – „Hucuł” 
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śp. Rudolf Szparkowski 
 

Kaczor narysowany przez Rudka 
 

Pionier ziemi świdwińskiej. Współzałożyciel Koła Łowieckiego nr 1.       
w Świdwinie, nazwanego później “Sokół”. Całe swoje dorosłe życie spędził     
w Świdwinie. Jako pracownik Nadleśnictwa i myśliwy czynnie uczestniczył      
w działalności naszego Związku. Wśród myśliwych starszej generacji pozostał 
w pamięci jako sympatyczny towarzysz łowów - Rudek. Jego umiłowanym 
polowaniem były wyprawy podczas rykowisk. Miał talent plastyczny i deko-
rował imprezy Koła swoimi rysunkami i malunkami. Zmarł w maju roku 1994   
w wieku 80 lat. Pasję łowiecką przekazał na polujących teraz z nami synów - 
Mirka i Janka oraz wnuka Jacka. 

Rudolf Szparkowski – „Rudek” 
 

 
 
śp. Henryk Gulbas 
 
Od 1947 roku aktywny myśliwy. Jego strzelba kurkówka do ostatnich dni 

życia służyła mu na polowaniach. Kochał przyrodę i łowiectwo, czym zaraził 
całą swoją rodzina. Żona Jolanta była stałym uczestnikiem myśliwskich „hu-
bertusów”, biorąc zawsze czynny udział w ich przygotowaniu kulinarnym. 
Henryk, przez kolegów zwany „Hyniu” zmarł w 2000 roku. Za wieloletnią pracę 
na rzecz Koła, szczególnie przy szcowaniu szkód łowieckich, na rok przed 
śmiercią został odznaczony brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Bór zaś 
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darzył mu do końca jego dni – na miesiąc przed śmiercią strzelił swojego 
ostatniego jelenia byka. W „Sokole” pozostali członkowie jego rodziny: syn 
Piotr, wnukowie Grzegorz Gulbas i Marek Kacperek oraz zięć Andrzej Pieda. 

Henryk Gulbas – „Hyniu” 
 

 
śp. Jerzy Piekarski 
 
Urodzony w roku 1935 we Francji. Zaraz po wojnie,  w roku 1946 przyje-

chał z rodziną do Polski, gdzie osiadł na ziemi Koszalińskiej. Przez wiele lat 
mieszkał w pałacu w Oparznie i pracował w tamtejszym gospodarstwie PGR. 
Do PZŁ wstąpił w roku 1970. Był jednym z członków bardzo aktywnej w swoim 
czasie grupy kolegów z Oparzna - zwanych „Kumotrami” - wśród których woła-
no na niego Jureczek. Przez wiele lat na zbiorówkach leśnych był podkłada-
czem swoich ciętych jagdterierek. Był też członkiem zarządu “Sokoła”, pełniąc 
funkcję gospodarza koła i organizatora imprez oraz biesiad plenerowych. Jego 
praca przy zagospodarowaniu łowisk i budowie urządzeń łowieckich widoczna 
jest do dziś. Za swą aktywność został odznaczony brązowym Medalem 
Zasługi Łowieckiej. Zmarł w listopadzie roku 1997. Pozostał zapamiętany 
przez nas jako wesoły kolega, pełen życzliwości i radości życia. W Kole polują 
jego dwaj synowie – Ireneusz i Marek oraz brat Roman. 

 


